
Budapesti séta
45 perces távoktatási óra 

(magyar, környezetismeret)

Virtuális sétát teszünk Budapesten, akár itt élünk, akár nem. A fő-
városunkat akkor is jobban meg kell ismerni, ha helybeliek, vagy 
ha vidékiek vagyunk. Segítenek ebben az irodalmi szövegek és a 
képek is. Az óra jelenléti óraként, az 5. tanegységhez kapcsolódva 
is megoldható.

Áttekintő vázlat
6.1 Budapesti séta  45 perc

6.1a Közlekedés  20 perc
6.1b Budapesti séta  10 perc
6.1c Borsi Budapesten  15 perc

Összesen:  45 perc

Távoktatási órához a feladatsor dokumentumát osszuk meg a 
gyerekekkel! A megoldáshoz szükségük van digitális eszközre és 
online kapcsolatra.

FELADATOK LEÍRÁSA

6.1 Budapesti séta

A feladatleírások a gyerekeknek szóló nyelvezettel szerepelnek. A teljes feladat-
sor és a tankockák elérhetők a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.

6.1a Közlekedés
Budapesten nagy távolságokat kell megtenni. Erről szól Szabó Imola Juli-
anna Közlekedés című verse, amely több „találós kérdést” is tartalmaz. Olvasd el 
a verset a szöveggyűjteményből, aztán húzd össze a verssorokat a megfejtésük-
kel a párosító tankockán! Az i betűre kattintva elolvashatod a közlekedési eszköz 
nevét is.

Mit jelenthet a versben a következő kifejezés: Nincs autónk, csak „békás vona-
lunk”? Válaszd ki a helyes választ a szómagyarázó tankockán!

JEGYZETEIM 
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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szabó Imola Julianna: 
Közlekedés
Gáll Viktória Emese: 
Borsi mesék – A Vár 
(részlet)

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

ÉVFOLYAM
2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Budapest kimeríthetet-
len szépségű város, eb-
ből kapunk ízelítőt egy 
virtuális sétán keresztül.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Szövegolvasás
Interaktív feladatok: 
kép-szöveg párosítás, 
feleletválasztás
Városnézés zenés vi-
deófilmen

6. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

45
perc



MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Digitális eszköz (szá-
mítógép, okostelefon a 
gyerekek számára)
Online óra anyaga (el-
érhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény 
aloldalán)

JEGYZETEIM

Mihez hasonlítja a költő a különböző közlekedési eszközöket? Húzd össze a képet 
a versben található kifejezéssel a hasonlító tankockán! 

6.1b Budapesti séta
Egy rövid sétára hívunk Budapesten, és megmutatunk néhány nevezetes-
séget. Próbálj meg válaszolni a film közben feltett kérdésekre a Budapesti 
séta című tankockán!

6.1c Borsi Budapesten
Borsi kutya Budapestre kirándul. Olvasd el Gáll Viktória Emese Borsi me-
sék – A Vár című meserészletét, és keresd ki, hova fog ellátogatni a kutyus! 
Majd a párosító tankockán húzd össze a képeket a nevezetességek nevével! 
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15
perc

10
perc


